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Resumo: Os meios digitais têm transformado modos de 
leitura e escrita. O hipertexto e sua lógica dispersiva, intertextual, 
conectiva e associativa (Landow, 1992) estruturam os processos 
de escrita digital, influenciando nas práticas de escrita de sites e 
blogs que divulgam conteúdos jornalísticos. Este texto expandido, 
construído no ambiente do hipertexto, tem os links como 
elementos fundamentais que conferem à escrita um caráter de 
continuidade, além de exercerem diversas funções narrativas 
como de complementação e detalhamento da informação 
na web. Neste contexto, os blogs são exemplos de espaços 
dinâmicos que incorporam as características da linguagem digital, 
como os links, ampliando a rede de informação das mensagens. 

Palavras-chave: escrita digital; hipertexto; links; blogs.  

Abstract: Digital media have transformed ways of  reading and 
writing. The hypertext and their dispersive, intertextual, connective 
and associative logic (Landow, 1992) structure the processes of  
digital writing and affected the writing practices in sites and blogs that 
publish journalistic content. This expanded text, which was built by 
hypertext environment, has links as fundamental elements to digital 
writing. Furthermore, linksrepresent the continuity of  language and 
carry out a lot of  functions in web narratives as complementing 
and detail information. In this context, blogs are examples of  
dynamic spaces that incorporate the characteristics of  the digital 
language, such as links, increasing the information network.
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Introdução

As plataformas digitais transformaram os hábitos de leitu-
ra e escrita. A prática de escrita acompanhou e incorporou no-
vas formas de comunicação surgidas do ambiente do ciberespaço, 
pois, conforme Barthes (2004), a escrita, no tempo, modifica-se, 
reinventa-se, reformula-se, adapta-se e escritas possíveis são esta-
belecidas. Convivemos com uma pluralidade de escritas, resultante 
da História, da tradição e das mudanças culturais, políticas, sociais 
e econômicas, que tem formas e modos de existências diversos.

Kenski (1999) observa que as facilidades tecnológicas que 
nos são oferecidas nos espaços cotidianos ampliaram as nossas 
possibilidades de viver. O aparecimento das redes comunicacionais 
transformaram profundamente as relações humanas. 
Incorporaram-se a nossa vivência a interatividade de leitura e 
escrita no computador, as múltiplas formas de linguagem textuais, 
a anulação dos espaços geográficos, a comunicação em tempo 
real pelo computador, e “a prevalência dos espaços virtuais com 
a existência de um estilo de vida digital, ocupando cada vez mais 
o foco das nossas transações e interações quotidianas” (KENSKI, 
1999, p.66). Além disso, alteraram-se as formas como memória e 
conhecimento são compreendidas. A memória individual e social, 
resguardada no interior dos sujeitos ou nas tradicionais instituições, 
como bibliotecas, arquivos e museus, agora também está nas 
bases eletrônicas de dados e nas redes digitais (KENSKI, 1999). 

Partindo do pensamento de que no mundo das redes, outras 
formas de textualidade são vivenciadas e praticadas, o objetivo desse 
artigo é tecer algumas discussões sobre aspectos constituintes da lin-
guagem da escrita digital, percorrendo construções conceituais acer-
ca do hipertexto, das suas características conectivas e intertextuais, e 
de seu principal constituinte: o link. A partir de tais apontamentos, é 
possível pensar em uma perspectiva de escrita praticada e utilizada por 
meios digitais que divulgam conteúdos jornalísticos como os blogs.

Hipertexto: estruturação textual e links

No espaço hipertextual, a escrita incorpora características 
próprias que, conforme Landow (2006), constituem o que se pode 
chamar de uma textualidade digital, que funciona por associação e 
está propensa ao contato com outros conteúdos (BABO, 1999). Tra-
ta-se de uma escrita que imprime um caráter dinâmico ao texto, pois 
este, além de estar sujeito a constantes alterações, se encontra em um 
ambiente de aproximação com outros textos, os quais, por meio dos 
links, também podem estar disponíveis. Para Landow (2006), este 
acesso facilitado às referências presentes no texto afetou radicalmente 
a experiência de leitura e também a natureza do que está sendo lido. 

Ao se explorar o conteúdo de um blog, por exemplo, entra-
se em contato com variadas possibilidade de navegação por ou-
tros espaços virtuais. Além dos links disponibilizados nas posta-
gens, que abrem e remetem a leitura para outros lugares da rede, 
o blog ainda apresenta listas com indicações de outros endereços 
eletrônicos, arquivo de postagens antigas, espaços de comentários 
dos leitores, além dos botões que fazem a conexão para outras re-
des sociais agregadas ao blog como Twitter, Orkut, Facebook, You-
Tube etc. O desenvolvimento do hipertexto tornou possível estas 
conexões e caminhos de navegação, introduzindo à experiência do 
usuário um texto que “vai mais além do que aparenta, que trans-
cende a si mesmo” (SALAVERRIA, 2005, p.29) 1 e que vai estrutu-
rar a escrita digital e as formas de comunicação dela constituídas. 

Além disso, a leitura dos conteúdos nos meios digitais foi 
transformada pela lógica dispersiva e descentralizada do hip-
ertexto. Os nós e as conexões desenvolvidas pelo hipertexto 
agregam à escrita digital processos de navegação associativos e 
rizomáticos. Para além de significarem um suporte técnico para a 
informação, “os hipertextos problematizam as formas de conce-
ber a produção e apreensão da informação e do conhecimento” 
(LEMOS, 2008, p.124). Neste também modo de conceber como 

1 “(…) con la con-
sciencia de que es-
cribimos en presencia 
de otros textos” (t.a).
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organizamos o pensamento, conforme Lemos (2008), as ideias de 
linearidade única e sistemas fechados são superadas por dinâmi-
cas abertas e textos multilineares, compostos por nós, links, con-
exões.  “Atualmente, a blogosfera é o melhor exemplo dessas 
ligações hipertextuais com comentários, discussões e outras mo-
dalidades midiáticas anexadas” (LEMOS & LEVY, 2010, p.85).

A presença dos links e a possibilidade de acesso a várias 
janelas de navegação, ao mesmo tempo, provocam um efeito de 
múltiplos inícios e fins no texto. “Os leitores não apenas esco-
lhem pontos diferentes de finais, eles podem também acrescen-
tar algo ao texto, estendê-lo, torná-lo ‘maior’ do que era quando 
começaram a lê-lo” (LANDOW, 1992, p.58). 2 A escrita digital, 
portanto, comporta em sua estrutura a não finalização ou o não 
fechamento de um conteúdo. Esta redação não finalizada pode 
ter correspondência ao que Landow chama de descentralidade ou 
dispersão do hipertexto, devido ao sistema hipertextual ser com-
posto por textos linkados, que não tem uma raiz de organização. 

Para García e López (2007), os links converteram qualquer 
página digital em nós de trânsito “por onde deslizam os usuários em 
busca de uma informação, um dado, uma imagem, uma palavra...3” 
(p.62), representando mobilidade, exploração de conteúdos e atu-
ação por parte do leitor. Como nós de trânsito, os links alteram as 
fronteiras entre os textos; causam uma decomposição da totalidade 
ou da centralidade e fragmentam o contexto dado. O efeito de 
dispersão ocorre porque os links, ao remeter a leitura para outros 
textos, funcionam como continuidades ou extensões do texto da 
página eletrônica. “Mesmo sem links, o texto eletrônico abandona 
a imobilidade que caracteriza o impresso e proporciona alguns de 
seus mais importantes efeitos na cultura ocidental. Sem imobilidade, 
não se pode ter um texto unitário” 4 (LANDOW, 1992, p.52). No 
hipertexto, os textos linkados relacionam-se entre si sem definição 
clara de fronteiras “e as noções convencionais de completude e de 
produto finalizado não se aplicam ao hipertexto cuja novidade es-

2 “Readers cannot only 
choose diffe-rent points 
of  ending, they can also 
continue to add to the 
text, to extend it, to make 
it more than it was when 
they began to read” (t.a).

3 “por los que se desli-
zan los usuarios en busca 
de una información, un 
dato, una imagen, una pa-
labra...” (t.a).

4 “Even without linking, 
therefore, eletronic text 
abandons the fixity that 
characterizes print and 
that provides some of  its 
most important effects on 
Western culture. Without 
fixity one cannot have a 
unitary text” (t.a).

5 “and conventional no-
tions of  completion and 
a finished product do not 
apply to hypertext, whose 
essential novelty makes 
difficult defining and de-
scribing it in older terms, 
since they derive from 
another educational and 
informational technology 
(…)” (t.a).

sencial é de difícil definição e descrição em termos usuais, pois de-
rivam de outra tecnologia educacional e informacional (...)”(p.59) 5. 
Pajares Tosca (1999) também acrescenta que os links marcam pa-
lavras que prometem “continuidade temática”, o que reforça esta 
ideia de não finalização que constitui o hipertexto e a escrita digital. 

A descentralidade e dispersão da escrita digital também estão 
relacionadas ao conceito de linearidade de um texto. Liestol (1997) 
afirma que a leitura e a escritura são fenômenos lineares, mas que 
no hipertexto também se apresentam como não sequenciais. No 
texto impresso, há condicionantes, vínculos a uma ordenação fixa; 
diferente do hipertexto, que é móvel e está liberto de uma leitura 
predominantemente linear. Mesmo estabelecendo essa distinção, 
Liestol se questiona sobre até que ponto o hipertexto e os hiper-
meios são meios não lineares, afinal, qualquer relação do sujeito 
com o mundo implica processos de seleção e combinação. Diante 
disso, o autor considera mais adequado analisar o hipertexto utili-
zando os termos multilinear e multisequencial ao invés das negações 
não linear ou não sequencial, pois o que devem ser ressaltados são 
os processos de continuidade, relação e conexão e não a negação 
simplificadora. “Multilinear ou multisequencial não são negações 
puras do linear e da sequência, pois designam complexas estrutu-
ras de diversos tipos e ocorrências de linearidades ou, melhor di-
zendo, de multiplicação de linearidades” 6 (LIESTOL,1997, p.134). 

Nesta questão que envolve a presença de mais de uma lineari-
dade de leitura, Koch (2009) ressalta que todo texto é plurilinear em 
sua construção. Um texto acadêmico, por exemplo, é composto de 
referências, citações, notas de rodapé, elementos que funcionam 
como links visto que chamam à interrupção da leitura. Por isso a 
ideia de que todo texto é um hipertexto, como Lemos (2008) tam-
bém já havia apontado. A plurilinearidade pode ser visualizada em 
sites de notícias que publicam reportagens multimidiáticas as quais, 
além do texto verbal, também apresentam fotos, vídeos, gráficos e 
animações na construção da narrativa. “O sentido não é construído 

6 “Multilineal o mul-
tisecuencial no son 
negaciones puras de 
la línea y de la secuen-
cia, sino que designan 
complejas estructuras 
de diversos  tipos y 
ocurrencias de lineali-
dades o, mejor dicho, 
de multiplicación de 
linealidades” (t.a).
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somente com base no texto principal, mas pela combinação de todos 
esses recursos: portanto, pode-se, perfeitamente, falar, nesse caso, 
da presença de uma multissemiose” (KOCH, 2009, p.62). Dessa 
reflexão, é possível concluir que a compreensão de um texto não se 
dá de maneira linear e sequencial, pois há um constante movimento 
em variadas direções. E o hipertexto é uma forma de estruturação 
textual (KOCH, 2009) que opera com uma escrita multilinearizada 
e permite o “acessamento praticamente ilimitado de outros tex-
tos, a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real” (p.63).

Para Levy (1993), os hipertextos são mundos de significa-
ção que são afetados pela multiplicidade, heterogeneidade, exte-
rioridade e mobilidade, princípios que reforçam o caráter aberto e 
dinâmico da escrita digital e que contribuem para nossa compreen-
são acerca do ambiente onde esta escrita é desenvolvida e praticada:
1-Princípio da metamorfose: a rede hipertextual se encontra em 
constante construção e renegociação;
2-Princípio da heterogeneidade: as conexões são heterogêneas; 
imagens, sons e palavras se conectam de forma lógica ou afetiva. 
Na comunicação, as mensagens podem ser multimídias ou multi-
modais;
3-Princípio da multiplicidade e de encaixe das escalas: qualquer nó 
quando analisado pode revelar toda uma rede e assim por diante;
4-Princípio da exterioridade: a rede não possui uma unidade 
orgânica. Sua composição, crescimento ou redução, depende de 
um exterior indeterminado que pode ser a adição de novos ele-
mentos, conexões com outras redes etc;
5-Princípio da topologia: as funcionalidades do hipertexto estão 
relacionadas às proximidades e semelhanças. Tudo que se desloca 
se utiliza da rede hipertextual, pois a rede é o espaço;
6-Princípio da mobilidade de centros: a rede não tem um centro. 
Ela possui vários centros, que são móveis (LEVY, 1993).

A abertura e descentralidade da escrita digital estão relacio-
nadas a este entendimento de Levy. “Navegar em um hipertex-

to significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que 
pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, 
por sua vez, conter uma rede inteira” (LEVY, 1993, p.33). No ato 
de navegar, o clique ou a passagem de um nó a outro é quase in-
stantâneo e permite que se utilize o princípio da não linearidade 
em toda sua extensão. “Isto se torna a norma, um novo sistema de 
escrita, uma metamorfose da leitura, batizada de navegação” (p.37).

Babo (1999), ao comentar sobre o hiperlivro, fala sobre 
a perspectiva de um espaço multidimensional, composto por 
infinitas ramificações em oposição à superfície plana da escrita do 
livro impresso. A autora fala de uma crise dos limites, pois estes, no 
hipertexto, tendem a se desvanecer; o início e o fim dos textos não 
têm marcações definidas e a própria noção de sequencialidade é 
questionada. O corpo do texto entra em contato e se contagia com o 
corpo de outros textos. Assim, o hipertexto funciona por associação, 
relações ou conexões entre conteúdos, entidades ou textos.

A associação é já um princípio que põe em causa os limites de um 
texto ao relacioná-lo com outros textos. Ela proporciona então o 
princípio da conexão intertextual. O texto deixa de ser um todo, 
uma totalidade autônoma e fechada para passar a estabelecer, nos 
seus limites, zonas de passagem, de contacto. É esta abertura, ou 
melhor, esta propensão ao contato que, questionando os limites 
ao texto, opera a transformação hipertextual (BABO, 1999, p.416). 

Assim, as escritas no ambiente hipertextual operam como zo-
nas de contato, de maneira associativa e multilinear. Para Marcuschi 
(2006), estes processos destacam formas de textualidade diferencia-
das. Ele salienta que a novidade relacionada à deslinearização é a sua 
transformação em princípio de construção textual.  “O que se obser-
va é que há possibilidades de prosseguir não linearmente na escolha 
dessa sequência, ou seja, a propósito de qualquer elemento, pode-se 
inserir novos elementos por algum princípio geral ali presente, por 
exemplo, um link específico” (2006, p.5). É importante destacar 
que o hipertexto não rompe com a linearidade lingüística – de or-
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dem fonológica, sintagmal ou oracional. O que ele faz, conforme 
Marcuschi, é possibilitar a “constituição textual plurilinearizada”. 

O hipertexto representa, então, uma outra forma de tex-
tualidade (MARCUSCHI, 2010) que está presente nos meios 
digitais, funcionando como uma matriz organizadora das in-
formações (MIELNICZUK, 2003). Os links e as lexias são 
os componentes que fazem parte da constituição desta matriz 
que está presente nos produtos jornalísticos digitais. “As lex-
ias dentro de uma narrativa hipertextual na notícia, independem 
do tipo de texto que comportam, são unidades de informa-
ção que compõem a narração do fato jornalístico” (2003, p.98). 

O texto, então, se organiza a partir das conexões feitas pe-
los links disponíveis. O direcionamento da leitura não está mais 
na proposição dos textos; ele é construído no momento da lei-
tura a partir das sequências de lexias escolhidas pelo leitor. Es-
tas possibilidades vão fazer com que duas pessoas leiam textos 
diferentes se percorrerem caminhos diferentes em um mesmo 
hipertexto. Na escrita digital, o link é dispositivo essencial de 
navegação pelas informações. “A novidade do hipertexto digital, 
então, não está na não linearidade ou na intertextualidade em si 
mesmas, mas no link, o recurso técnico que vai potencializar a 
utilização de tais características” (MIELNICZUK, 2003, p.110).

Na narrativa hipertextual, o link, como porta de entrada 
para outros conteúdos, tem o potencial de direcionar a leitura 
para outros textos. É este aspecto que nos permite pensar a es-
crita digital como aberta. “O texto não é mais proposto como 
um produto acabado, são oferecidas frações e opções. O usuário 
é quem termina de construir o texto, no sentido de compô-lo 
como uma unidade, um conjunto informativo” (MIELNICZUK, 
2003, p.169). Também Robinson (2006) afirma que o hipertexto 
expandiu as versões na web de narrativas já existentes no jorna-
lismo tradicional 7. Estas formas de narrar um fato tendem a ser 
não lineares e interativas, com múltiplos pontos de entrada e fi-
nais. “Uma narrativa pode nunca ter um final no online graças 

7 Robinson (2006) uti-
liza a expressão “main-
stream journalism” que 
aqui traduzimos como 
jornalismo tradicio-
nal, em referência aos 
meios de comunicação 
institucionalizados.

8 “A story can be never 
ending online, thanks 
to hypertext links that 
instantaneously bring 
the reader from one 
author to another, 
from one angle of  a 
subject to another” 
(t.a).

aos links hipertextuais que instantaneamente levam o leitor de um 
autor a outro, de um ângulo do assunto a outro” 8 (2006, p.78). 

Em seus estudos sobre a redação jornalística nos meios de 
comunicação digitais, Salaverría (2005) referencia uma sistematiza-
ção de Pajares Tosca (2004) sobre as qualidades do texto digital:
-Multilinear: a informação pode se estruturar de forma linear ou 
não;
-Multimídia: o texto pode apresentar sons, fotos ou imagens em 
movimento;
-Múltiplo: no suporte digital, o mesmo conteúdo pode se apresen-
tar de múltiplas formas de acordo com as necessidades ou limita-
ções técnicas de quem produz o texto.
-Interativo: o texto digital tem caráter imersivo e lúdico, permitindo 
a participação ativa do leitor.
-Dinâmico: o texto digital pode se estruturar  de modo combinatório. 
A partir de uma base de dados, textos podem ser compostos e 
combinados a partir de uma ativação de um link por parte do leitor.
-Conectado: o texto digital pode ser consumido de maneira individual 
ou coletiva e permite leitura simultânea e redação colaborativa.

Mesmo que estas propriedades tenham sido pensadas pelo 
olhar da literatura, Salaverría (2005) afirma que elas se aplicam aos 
textos do campo da comunicação e acrescenta ainda a possibili-
dade do texto ser renovado constantemente, ter sucessivas versões 
escritas e publicadas: “uma qualidade particularmente relevante 
no caso dos textos jornalísticos mas não muito nos literários 9” 
(p.25). Podemos observar que qualidades como o multilinear, o 
multimedial e o interativo estão correlacionados às característi-
cas do jornalismo digital observadas por Machado & Palacios 
(2003): multimidialidade, hipertextualidade, interatividade, atua-
lização contínua, personalização, memória e atualização contínua. 
Como estrutura potencializadora destas particularidades está o 
hipertexto, um “documento polimorfo que se constrói linkando 
distintas peças textuais e/ou audiovisuais, interconectadas en-

9 “uma cualidade par-
ticularmente relevante 
en el caso de los textos 
periodísticos pero no 
tanto en los literarios”

10 “documento poli-
morfo que se construye 
enlazando distintas pie-
zas textuales y/o audi-
visuales, interconectadas 
entre sí gracias a la tec-
nología digital”

11 Salaverría (2005) en-
tende como “ciperperi-
odismo” o jornalismo 
que usa o ciberespaço 
para investigar, produzir 
e difundir conteúdo jor-
nalístico. Os cibermeios, 
então, seriam os meios 
que praticam este jor-
nalismo.
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tre si graças à tecnologia digital” 10 (SALAVERRÍA, 2005, p.28). 
Na produção de conteúdos jornalísticos, a linkagem de do-

cumentos e materiais, proporcionada pela escrita digital, causa um 
efeito de expansão lateral dos textos produzidos pelos cibermei-
os11. Conforme o autor, o hipertexto possibilita a construção de 
narrativas mais estruturadas, mais ricas em informações e formas 
de acesso a dados. Días Noci e Salaverría (2003) destacam que re-
cursos de multimídia, interativos e links para outros conteúdos já se 
tornaram parte do cotidiano de produção dos meios digitais, trans-
formando os modos de se escrever e produzir textos: “não estare-
mos assistindo ao nascimento de uma nova retórica, uma retórica 
hipertextual que, aplicada ao discurso jornalístico, dará como re-
sultado uma redação jornalística hipertextual como um novo cam-
po académico?” (DÍAS NOCI & SALAVERRÍA, 2003, p.25) 12.

Tais aspectos nos permitem falar de uma linguagem dos 
meios digitais que apresenta singularidades advindas dos suportes, 
da tecnologia e dos usos que deles são feitos. Nora Paul (2007) 
desenvolveu uma taxinomia para as narrativas digitais que con-
siste nos elementos mídia, ação, relacionamento, contexto e comunicação . 

Como mídia, a autora entende o tipo de expressão usada 
como suporte de uma narrativa.  Para apresentar seus conteúdos, 
os produtos digitais se utilizam de vídeo e áudio – característicos 
do meio televisivo –, e de textos, fotos e gráficos – marcadores 
da linguagem impressa. Tais recursos podem estar combinados 
ou usados separadamente. Estes tipos de expressões estão dire-
tamente relacionados às características de multimidialidade ou 
multilinearidade da escrita digital, já comentadas anteriormente. 

O conteúdo dos meios digitais pode se movimentar de for-
ma autônoma ou quando acionado pelo usuário, seja através de 
uma animação instantânea ou de uma apresentação automatizada 
de slides. Esta dinamicidade se refere ao elemento ação. O terceiro 
elemento especificador de uma narrativa digital, o relacionamento, 
trata dos conteúdos abertos ou fechados à interação do usuário. 

12 ¿no estamos asistien-
do al nacimiento de 
una nueva retórica, una 
retórica hipertextual 
que, aplicada al dis-
curso periodístico, dará 
como resultado una 
redacción periodistica 
hipertextual como nue-
vo campo académico?” 
(t.a).

Um produto de conteúdo aberto vai proporcionar ao usuário uma 
experiência de interação. Nele, os interlocutores poderão contri-
buir com o conteúdo ou mesmo movimentá-lo. Nos blogs, os 
links para comentários permitem a interação dos usuários e a pos-
sibilidade destes fazerem correções e acrescentar informações. 
No elemento comunicação, está a habilidade de um produto se co-
nectar com outros por meio da mídia digital. “Para alguns, é esse 
aspecto de múltiplo alcance que torna único o ambiente digital, 
diferindo de mídias anteriores, porque se move de uma mídia de 
massa para um espaço de comunicação tipo um-a-um, ou um-pa-
ra-vários ou vários-para-um” (PAUL, 2007, p.126-127). O quarto 
e último elemento caracterizador da narrativa digital, conforme 
a autora, é o contexto, que se refere aos dados adicionais que são 
conectados ao texto principal de um produto na web. Estas in-
formações que são adicionadas pelos links podem ter diferentes 
funções no texto, por isso é interessante comentar sobre algumas 
tipologias de links referentes a sua função nas narrativas digitais. 

Funções textuais dos links

Como já mencionamos anteriormente, os links são elemen-
tos essenciais do hipertexto e dispositivos textuais que guiam o 
movimento de navegação e leitura pela escrita digital, articulando 
a conexão entre conteúdos e potencializando a intertextualidade. 
Os links podem se apresentar de diferentes formas e exercer fun-
ções variadas nas mensagens dos formatos comunicativos digitais13. 
Paul (2007) inseriu os links no elemento contexto como conecto-
res entre o texto jornalístico e os materiais de apoio que podem 
ser adicionados. “O contexto digital pode ser fornecido por 
meio de links com textos já publicados sobre o mesmo assunto, 
textos de outras fontes, ou textos sobre um tópico relacionado, 
ainda que não específico, da história que esteja sendo lida” (p.126).

Em relação à organização dos links nas páginas, eles podem 

13 De forma pioneira, 
estudando textos cientí-
ficos, não relacionados 
à comunicação, Trigg 
(2002) fez uma classifi-
cação relacionada ao tipo 
de informação trazida 
pelos links, especifican-
do as funções das hiper-
ligações quanto às ideias 
trazidas pelos blocos de 
textos interconectados. 
Estes links, então, po-
dem ser de sumarização 
e detalhes – dados que 
são detalhadas em outras 
lexias-, visão alternativa 
– acréscimo de um novo 
ponto de vista às ideias 
apresentadas, reescrita 
– lexia com mesmo 
conteúdo, mas redação 
alterada, simplificação 
e complexificação – co-
locações mais simples 
ou mais complexas em 
relação às ideias apresen-
tadas, explicação – texto 
que explica determina-
dos pontos, atualização 
–  apresentação de novas 
informações, correção – 
lexia que contém dados 
corrigidos e continuação 
onde uma lexia apresen-
ta a sequência de outra.
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estar apresentados como embutidos – quando estiverem inseridos 
no corpo do texto – ou paralelos – quando estiverem circundando 
o texto principal. Os links também poderão ser classificados como 
internos ou  externos se forem ou não criados e mantidos pelo site. 
Em relação ao conteúdo do material linkado, se o link trouxer um 
material inteiramente diferente do que está exposto no texto prin-
cipal, ele será suplementar; caso o material seja semelhante ou igual, 
será duplicativo. Além disso, a autora ainda discorre sobre o objetivo 
do link. Ele será contextual se fornecer conteúdo específico para a 
narrativa. Se o material acrescido for similar ao tópico narrativo, 
o link será relacionado. Os links também podem ser do tipo reco-
mendados quando se “remetem a narrativas geradas pelo site, por 
ter rastreado as narrativas anteriormente selecionadas pelo usuário 
e determinou os tópicos de seu interesse” (PAUL, 2007, p.126). 

Leão (2001) faz uma classificação dos links considerando 
o movimento de saída ou não da página ou da janela que está 
sendo acessada. Em relação a essa funcionalidade, eles podem 
ser disjuntivos ou conjuntivos: “os links disjuntivos (...) correspon-
dem a situações na quais, ao ‘clicar’ sobre um termo destacado, 
o usuário é levado para outro ponto do sistema. Os links conjun-
tivos são bem interessantes de serem usados, pois levam a uma 
experiência de simultaneidade” (p.31). Nos conjuntivos, o link 
abre o conteúdo em uma pequena janela que se sobrepõe à janela 
que está sendo lida. Isso faz com que o leitor não precise sair da 
página em que está navegando para acessar uma informação adi-
cional.  No aspecto dos conteúdos, Leão (2001) destaca que os 
links permitem que se teçam associações semânticas, comentários 
mais aprofundados, definições, exemplificações e detalhamentos.

Ao propor uma tipologia para links em webjornais, Miel-
niczuk (2003) se utiliza dos conceitos de intertextualidade e intra-
textualidade dos links, observados por Landow (1992), para clas-
sificá-los em relação ao universo de abrangência. Os intratextuais 
ou internos são aqueles que remetem para lexias dentro do site; os 

intertextuais ou externos linkam para conteúdos exteriores à página 
que está sendo acessada. Sobre os tipos de conteúdos referencia-
dos, Mielniczuk (2003) também sistematizou uma classificação: 
-de serviços:  sinalizam para os serviços oferecidos pelo webjor-
nal, como previsão do tempo, classificados ou chats e fóruns de 
discussão;
-publicitários: links que levam a sites de empresas anunciantes ou 
para outros produtos do grupo empresarial a que pertence o web-
jornal;
-editoriais: organizam o webjornal, podendo atuar como indica-
dores de editorias, por exemplo, ou integram a narrativa do fato 
jornalístico. Quando narrativos, estes links podem desempenhar 
funções de acontecimento – o relato dos principais acontecimen-
tos sobre o fato –, detalhamento – explicações e detalhes sobre o 
acontecimento –,  oposição  – apresentação de dados que contes-
tam informações –, exemplificação ou particularização  – ilus-
tração do acontecimento com exemplos –, complementação ou 
ilustração – dados complementares que auxiliam na apresentação 
do acontecimento e memória – material já disponibilizado sobre o 
mesmo assunto. Estas funções editoriais são importantes, pois vão 
guiar nossa categorização quanto à análise das funções dos links 
dos blogs do nosso corpus de pesquisa. 

Nas investigações sobre narratividade no ciberjornalismo, 
Palacios & Díaz Noci (2007) sistematizam estudos de vários 
autores, entre eles, Pérez Marco (2004), que divide os links 
conforme sua adaptação às características hipertextuais de cada 
gênero do jornalismo. Nas notícias, eles podem ter diferentes usos: 
-links de serviços para-informativos: linkam documentos (serviços 
de busca, bases de dados) e serviços de complementação ao leitor 
(jogos, chats, cartas etc);
-links meta-informativos: mapas de navegação, ajuda ao usuário, 
índices que estruturam a edição eletrônica do veículo.
-links informativos: podem relacionar fontes exteriores ao meio e 
interiores como informações de atualização, relacionais, contextu-
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alizadoras e amplificadores textuais e multimidiáticos
- links icônicos de deslocamento: ícones, flechas, botões.

Considerando o link como elemento chave da redação na in-
ternet, Salaverría (2005) observa que nos textos jornalísticos da web 
os links cumprem duas funções: documental e narrativa. Ao des-
empenhar a função documental, os links agregam ao texto diversos 
níveis de leitura, desde uma informação básica até o detalhamento 
dos dados. Os links permitem aos jornalistas oferecer ao leitor os 
níveis de documentação que achar necessário. O usuário é quem 
vai decidir o quanto deseja se aprofundar sobre o assunto. Já os 
links com caráter narrativo podem criar itinerários de leitura, expli-
car o significado de palavras, explicar elementos textuais e inclusive 
cumprir a função de figuras de linguagem. Baseando-se nestas fun-
ções, Salaverría criou quatro categorias de conteúdos para os links: 
-Links documentais: linkam informações contextuais, geralmente 
procedentes do próprio arquivo do meio digital.
-Links de ampliação informativa: linkam notícias recentes relacio-
nados ao texto, mas diferem dos documentais porque não linkam 
informações de arquivo.
-Links de atualização: referem publicações de detalhes sobre um 
acontecimento de última hora que vem sendo conhecido pouco a 
pouco. 
-Links de definição: linkam para informações referentes a pessoas 
e instituições pouco conhecidas dos leitores, como páginas pes-
soais e perfis.

Estas tipologias mostram que os mais diversos tipos de mate-
riais são agregados a um produto digital por meio dos links. No caso 
dos sites e blogs que divulgam conteúdos jornalísticos, os links edi-
toriais (MIELNICZUK, 2003) irão desempenhar funções de com-
plemento, contraposição e exemplificação. E no caso dos links infor-
mativos (PÉREZ MARCO, 2004) que relacionam fontes exteriores e 
interiores que atualizam, contextualizam e amplificam as mensagens. 

Por estas funções dos links, pode-se observar sua relevân-

cia no texto dos meios digitais que divulgam conteúdos jornalísti-
cos. Storch (2009) lembra que os links são construções arbitrárias 
dos jornalistas que no momento de estruturar a narrativa definem 
quais marcas hipertextuais serão apresentadas ao leitor “como in-
dicações de uma possibilidade de continuação da leitura” (p.72). 
Dessa forma, os links apresentam-se como elementos formadores 
de uma textualidade da escrita digital que se materializa nos produ-
tos digitais jornalísticos, como os blogs. Uma escrita aberta, que 
tem o hipertexto como organizador dos conteúdos e os links como 
dispositivos de continuidade da leitura e como conectores para os 
mais diversos tipos de conteúdos, é, naturalmente, intertextual.

Intertextualidade nos blogs

A estruturação dos textos em links, próprias do hipertexto 
e da escrita digital, está relacionada à concepção de intertextuali-
dade, noção introduzida por Julia Kristeva, na década de 1960, para 
o estudo da literatura, e posteriormente aplicada nos mais diver-
sos campos da linguagem, inclusive, na comunicação e no jornal-
ismo. Conforme Koch (2004), a intertextualidade é constitutiva de 
todo e qualquer discurso e ocorre quando num texto está inserido 
outro texto (intertexto) “anteriormente produzido que faz parte 
da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva 
(...) dos interlocutores” (p.146). Esta intertextualidade poderá ser 
explícita, quando houver citação direta do intertexto, como nas 
citações marcadas entre aspas, ou implícita, quando no texto é in-
troduzido um intertexto alheio, sem que se mencione a fonte, tais 
como enunciados parodísticos ou irônicos e outras apropriações. 
Este estudo se foca na intertextualidade que é explicitada no texto 
por meio dos links. Para Landow (1992; 2006), o diálogo ou a in-
tegração entre textos constituem o hipertexto, que é fundamen-
talmente um sistema intertextual. Assim, toma-se a intertextuali-
dade aqui como característica relacionada à linkagem de materiais.
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Linkar conteúdos se transformou em uma das ações mais im-
portantes da estrutura de um blog, incorporando-se às práticas de 
blogging. Uma escritura com estilo livre, pessoal, informal e dialógi-
ca, apoiada nos links, define o formato blog, conforme Orihuela 
(2006). E a referência linkada dos intertextos se torna uma prática 
quase obrigatória na redação dos blogs, assim como a reprodução de 
textos de outros veículos, como sites de notícias, ou de outros blogs. 
A “colagem” ou citação da íntegra de textos externos, de outros 
sites da rede, nas postagens do blog, acompanhada dos respectivos 
links, também se tornou uma ação de blogging comum e corriqueira.

Linkar sempre que seja possível, mas com critério, e linkar sem-
pre as fontes de onde se obtém a informação ou a opinião sobre 
o que se escreve, inclusive e sem exceções, linkar o site onde se 
viu pela primeira vez o tema, é uma das tradições sobre as quais 
se assenta a comunidade blogueira 14 (ORIHUELA, 2006, p.83-
84).

A intertextualidade e suas formas de manifestação no texto, 
por meio de citações, reproduções de textos e links para sites ex-
ternos, a publicação de comentários e as respostas do autor do 
blog são processos de conversação que se relacionam à lógica 
difusa, multilinear e associativa da escrita digital. Assim como a 
linguagem personalizada e o trabalho de filtragem de conteúdos, 
esta “conversa” entre diferentes textos é corrente nos blogs que 
divulgam conteúdos jornalísticos e por isso faz parte da prática 
de blogging. A escrita dispersa e não finalizada dos meios digitais 
se une a um estilo pessoal, informal e dialógico (ORIHUELA, 
2006), próprio da textualidade dos blogs. Os blogueiros relatam, 
opinam, comentam e fornecem links para exemplificar situações, 
referenciar as fontes ou dar acesso a materiais complementares. 
“Esse tipo de prática, gerada a partir das potencialidades de con-
versação do ciberespaço, torna possível a produção de um con-
teúdo não finalizado, onde o produto ‘circula’ pela rede podendo 

14 “Enlazar siempre 
que sea posible, pero 
con critério, y enlazar 
siempre a las fuentes de 
donde se obtiene la in-
formación o la opinión 
sobre lo que se escribe, 
incluso y sin excepcio-
nes, enlazar al sitio en 
el que se ha visto por 
primera vez el tema, es 
una de las tradiciones 
sobre las que se asienta 
la comunidad blogger”  
(t.a).

ter o acréscimo de diversos pontos de vista e informações extras 
(...)” (FOLETTO, 2009, p.84). As contribuições dos usuários, por 
meio dos comentários, e o uso dos links para acrescentar mate-
riais ou referenciar fontes caracterizam a construção textual dos 
blogs e contribuem para a concepção de que um produto jor-
nalístico “possa ser algo que esteja permanentemente aberto a 
novas atualizações e aquisições de informações” (2009, p.110).

No final da década de 1990, quando surgiram e começaram 
a se difundir, os blogs expressavam um site que indicava links para 
páginas interessantes encontradas na internet. Malini (2008) lembra 
que nesta época, entre 1997 e 1999, os blogs se caracterizavam por 
sempre conter linguagem hipertextualizada; o código narrativo 
predominante nesses blogs se estruturava em dicas sobre o que há 
de interessante na internet. “Os weblogs eram uma espécie de filtro. 
Seu editor preocupava-se em conduzir o usuário sempre a outros 
sítios de informação, sem o desejo ainda de tornar o veículo em 
um instrumento de formação de opinião” (MALINI, 2008, p.3). 
Posteriormente, os blogs passaram a servir a outros propósitos além 
da simples publicação de links com comentários breves; no entanto, 
a filtragem de informações na rede incorporou-se ao ato de blogar. 

Conforme Blood (2002), o blog clássico pode ser pensado 
como um site organizado ao redor dos links com a intenção de 
mostrar os caminhos na rede. Dessa forma, o próprio autor do 
blog se coloca em uma relação com um mundo maior. Ao comen-
tar sobre um determinado assunto, o blogueiro filtra informações 
da rede e disponibiliza os links no blog. “O objetivo destes filtros 
com temas específicos é dar aos leitores uma fonte contínua de 
todas as notícias disponíveis sobre um tema em particular”15 (p.25).

Blogs que publicam conteúdos de interesse jornalístico, co-
mentando, analisando ou opinando sobre temas da atualidade, cos-
tumam buscar informações nos mais diferentes sites, realizando um 
trabalho de pesquisa e filtragem de dados. “Quase todos os posts 
incluem ligações para outras páginas e são originados por notícias, 
textos, dados ou qualquer outra informação relevante para o assun-

15 “El objetivo de es-
tos filtros con temas 
específicos es dar a los 
lectores uma fuente 
continua de todas las 
noticias disponibles so-
bre un tema en particu-
lar” (t.a).
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to que movia o blog, encontrados noutras páginas” (BARBOSA 
& GRANADO, 2004, p.14). A cada link indicado pelo blogueiro 
e acessado pelo internauta, novas conexões são realizadas na rede 
hipertextual. “Mais do que seguir links e trilhas preestabelecidas 
nos websites, o blog permite ao blogueiro e aos internautas criar 
novas trilhas, criar novos nós e links. A ação do internauta aqui, 
portanto, não se restringe a percorrer trilhas entre os links na web, 
a simplesmente navegar” (PRIMO; RECUERO, 2003, p.55-56).

A hipertextualidade como uma das características do jor-
nalismo digital permitiu a interconexão de textos, disponibil-
izou os recursos que dão acesso a materiais complementares 
sobre o assunto abordado, como documentos, mapas, vídeos, 
animações e fotos. São ações que atribuem mais credibilidade 
aos blogs, que, ao referenciarem suas fontes de consulta ou for-
necerem materiais extras, permitem aos leitores julgarem por si 
mesmos a exatidão das declarações publicadas, conferindo, inclu-
sive, as informações diretamente nas fontes. “Os links ao mate-
rial original são maneiras de criarmos uma rede de informação e 
conhecimento vasta, nova e coletiva 16” (BLOOD, 2002, p.119). 

Considerações finais

Observamos que a escrita nos meio digitais está inserida 
em um ambiente que lhe atribui determinadas características. A 
estrutura hipertextual vai conferir aos textos um caráter dinâmico, 
aberto, associativo ou conectivo, conforme as postulações de Babo 
(1999) e Landow (1992). Também no ambiente do hipertexto, a 
página digital apresenta o que para García e López (2007) são nós 
de trânsito; nós que representam uma continuidade temática e 
que conferem ao texto uma multilinearidade (LIESTOL, 1997). 

Estes nós estão materializados nos textos como links, o 
elemento essencial do hipertexto e fundamental na constituição 
de uma linguagem digital. Aos links também podemos atribuir 

16 “El enlace com 
el material original 
es la manera com 
la que estamos cre-
ando una red de 
información y de 
conocimiento vasta, 
nueva y colectiva” 
(t.a).

as características do texto digital, elencadas por Salaverría (2005): 
multilinear, múltiplo, multimídia, interativo, dinâmico e conecta-
do. Também Paul (2007) se soma aos esforços de explicar o que 
é peculiar à narrativa digital ao observar as características de mí-
dia, ação, relacionamento, contexto e comunicação. Tão impor-
tantes na estruturação dos textos digitais, os links assumem fun-
ções editorais nos sites de notícias e blogs, por exemplo. Podem 
agregar ao texto em que estão inseridos, conteúdos de detalha-
mento, contraposição, exemplificação, contextualização, definição, 
atualização etc. Fazendo isso, potencializam processos de não 
linearidade e de intertextualidade, conforme Mielniczuk (2003).

Os blogs que divulgam conteúdos jornalísticos são exemplos 
de meios onde a escrita digital se apresenta com todas as singulari-
dades aqui já comentadas. Nos blogs, processos multilineares, conec-
tivos, associativos e intertextuais aparecem nos posts que possuem 
links para outras páginas. A cada link que o blogueiro indica e que o 
internauta acessa, novas conexões são realizadas na rede hipertex-
tual, ampliando a rede de informações e de significações do texto.

Assim, observamos que a escrita digital e suas narrativas incor-
poram as lógicas dinâmicas e abertas do hipertexto, as quais propor-
cionam a associação entre textos e a construção de narrativas com 
mais recursos informativos. Tais aspectos contribuem para a for-
mulação de uma textualidade ou linguagem que reúne característi-
cas próprias que estão presentes nos meios de comunicação digitais.
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